
 +94ها بر اساس روش تدوين اظهارنامه براي سطح تنديس

  

ت كننده هاي شركها و نظرات ارزيابان و سازمانو با توجه به ديدگاه طي سالهاي گذشته، بر اساس تجربيات كسب شده از اجراي جايزه ملّي تعالي سازماني
هاي متقاضي جايزه ملّي معرفي شده و از همان سال تحت به سازمان 1394از سال  ،در فرايند ارزيابي جايزه ملّي، روش جديدي براي تدوين اظهارنامه

  + براي سطح تقديرنامه به اجرا گذاشته شده است.94عنوان روش 

اين روش براي  گيري ازهاي متقاضي براي بهرهو با در نظر گرفتن استقبال سازمان ،دارددر بر   82 + در مقايسه با روش94ي كه روش هايبا توجه به مزيت
حث و به بمطرح جايزه ملي تعالي سازماني در كميته علمي طي جلساتي ها سطح تنديس ارنامهه+ براي تدوين اظ94روش ها، موضوع تعميم طح تنديسس

  گردد:به شرح ذيل اعالم ميجهت اجرا نتيجه آن  شد وگذاشته 

يت، تمركز صريح بر عناصر منطق ارزيابي، سادگي و سرعت در تدوين، شفاف قبيلي از اياي+ در تدوين اظهارنامه داراي مز94از آنجا كه روش  -1
ا توجه ب باشد، و همچنينها مييثر استراتژؤاجراي م ازاطمينان  در حصولتسهيل  و ذينفعانارات از نيازها و انتظدرك مشترك ايجاد سهولت در 

تر ثرؤور متواند حضها ميبكارگيري و تعميم آن به سطح تنديسلذا راي تعالي، به تجربيات كسب شده از اجراي اين روش در سطح تقديرنامه ب
راي ب را توسط ارزيابان جايزه ملّيي بيشتري اثربخشمفيدتر و با هاي تسهيل نموده و امكان انجام ارزيابي راها در فرايند جايزه ملّي سازمان
 فراهم سازد.ها سازمان

+ اظهارنامه خود را تدوين و به دبيرخانه جايزه 94يا  82توانند به يكي از دو روش مي 99و  98هاي ر سالهاي متقاضي سطح تنديس دسازمان -2
 + تدوين و ارائه گردد.94بايد بر اساس روش  هااي بعد از آن كليه اظهارنامههملّي ارائه نمايند و براي سال

صفحه است كه از سه بخش به شرح زير  75شود، حداكثر داراي تدوين مي+ 94هاي متقاضي سطح تنديس كه به روش اظهارنامة سازمان -3
 گردد:تشكيل مي

در برگيرندة اهداف استراتژيك، تشريح فضاي سازمان و  ،شودصفحه تدوين مي 15 در اين بخش كه حداكثر –الف) اطالعات كليدي
سازمان است. يهاي مديريتو نظام ، ارتباط با ذينفعانيتهاي استراتژيك، محيط رقاب، چالشهاي آنتفعالي  
را كه به منظور دستيابي به اهداف سازمان رويكردهاي كليدي  شود،صفحه تنظيم مي 35در  حداكثراين بخش كه  -توانمندسازها ب)

  كند.شوند، در قالب جداول معرفي و ارائه مياستراتژيك بكار گرفته مي
ترين نتايج بدست آمده از اجراي رويكردهاي سازمان شود، به مهمصفحه و در قالب نمودار ارائه مي 30 در حداكثر بخش نتايج كه -نتايج ج)

  پردازد.اهداف استراتژيك سازمان مي ينتايج و پيشرفت مؤثر آنها در راستابهبود و نحوة 
  

ضمن رعايت حداكثرهاي تعيين توانند ها ميمان، لذا سازصفحه بيشتر شود 75فوق نبايد از مجموع صفحات تنظيم شده براي سه بخش  توجه:
   .ط تنظيم نماينداطالعات مرتبحجم تعداد صفحات مربوط به هر بخش را متناسب با شده، 
 

ي گيرها بايد توجه داشته باشند كه بكارتواند به ساختار كلّي اظهارنامه شكل بدهد، اما سازمانالگوي تعالي سازماني، چهارچوب جامعي است كه مي -4
يين بر محورهاي استراتژيك سازمان و تبتمركز  اهميت + نبايد باعث شود كه از94الگوي تعالي سازماني براي تدوين اظهارنامه براساس روش 

، خوردارندي براهميت بيشتري كه از ضمن توجه به موضوعاتها، متقاضيان سطح تنديس كاسته شود. ها و برنامه هاي استراتژيكجهت گيري
 ها قابل الگوبرداري است، معرفي نمايند.بهترين تجارب خود را نيز كه توسط ديگر سازمانبايد 

 82گزارش تعالي، راهنماي تدوين اظهارنامه تعالي سازماني بر اساس دو روش "به كتاب ، + 94روش  در موردطالعات بيشتر براي كسب اعالقمندان 
  .شركت فرمايند ،شودسازماني برگزار ميهاي آموزشي كه براي همين منظور توسط مركز تعالي يا در دوره ،مراجعه "+94و 


